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10 VUOTTA SYYSKUUN ISKUISTA

Janne Yläjoki

E
uroopan tunnetuimman 
terrorismitutkijan, ruot-
salaisen Magnus Rans-
torpin mukaan kymme-
nen vuotta jatkuneen ter-

rorismin vastaisen sodan vaiku-
tukset ja voittajat on vielä pitkäl-
ti ratkaisematta.

– Jos ajatellaan geopoliittises-
ti, terrorismin vastainen sota ei 
ole tietenkään palvellut Yhdys-
valtain imagoa varsinkaan ara-
bimaissa, mutta Yhdysvallat on 
toisaalta pystynyt näiden sotien 
avulla uudistamaan ja elävöittä-
mään vanhat liittolaissuhteensa 

ja luomaan uusia.
– Se on tietysti tapahtunut 

reaalipoliittisia keinoja ja pai-
nostustakin käyttämällä, mutta 
kaikki ovat kuitenkin joutuneet 
valitsemaan puolensa, Ranstorp 
sanoo.

Vakavia yrityksiä
Kymmenen vuoden aikana mo-
ni asia on muuttunut. Myös ih-
misten mieli sodan kauheuksil-
le on saattanut Ranstorpin mu-
kaan turtua.

– Esimerkiksi miehittämättö-
mien lennokkien käyttö iskujen 
tekemisessä oli aluksi keskuste-
lua herättävä asia. Nyt se on ai-

van arkipäivää Pakistanin vuo-
rilla.

Al-Qaidan ydin on Ranstor-
pin mukaan saatu pitkälti hajal-
le Osama bin Ladenin ja hänen 
useiden avainmiestensä surmi-
en seurauksena, mutta järjestö 
on samaan aikaan kasvattanut 
varsin vahvoja ”alaosastoja”, joi-

hin kuuluu esimerkiksi Jemenis-
tä johdettu Arabian niemimaan 
al-Qaida.

– Tilanne on monimutkaisem-
pi. Myös Euroopasta on tullut 
selvästi taistelukenttä. Täällä on 
ollut 54 terrori-iskun yritystä vii-
meksi kuluneiden 10 vuoden ai-
kana, ja niistä 30 on ollut vaka-
via, Ranstorp huomauttaa.

Iskuja on torjuttu eri maiden 
tiivistyneellä tiedusteluyhteis-
työllä, joka on Ranstorpin mu-
kaan ollut ”menestys”.

– Ennen muuta Muhamme-
din pilakuviin liittynyt episodi 
kuitenkin mutkisti tilannetta. 
Tanskasta tuli samalla Euroo-

passa terroristien ykköskohde. 
Ja Skandinaviasta ylipäänsä on 
tullut viime vuosina terroristeil-
le kiinnostava mahdollinen is-
kukohde.

Ranstorp perustelee väitettään 
sillä, että Pohjoismaissa on ollut 
viimeksi kuluneen vuoden sisällä 
kaksi vakavaa islamistitaustaista 
terrori-iskun yritystä. Toinen teh-
tiin Tukholman keskustassa, kes-
ken kiireimmän joulusesongin ja 
toinen tanskalaista Jyllands-Pos-
ten-sanomalehteä vastaan.

Molemmat iskut olisivat on-
nistuessaan voineet jättää kym-
meniä kuolleita. Esimerkiksi 
Jyllands-Postenin tapauksessa 

toimituksen tiloihin oli tulossa 
neljä miestä mukanaan äänen-
vaimentimin varustetut aseet ja 
tarkoituksena oli surmata niin 
monta kuin mahdollista.

– Myös Tukholman pommi-
miehen pommilaite oli kehitty-
neempi kuin jossain on annettu 
ymmärtää. Hän oli myös Irakis-
sa koulutettu. Jyllands-Postenin 
tapauksessa tekijät tulivat Ruot-
sista, mutta heidän yhteinen ni-
mittäjänsä oli Pakistan, Rans-
torp kertoo.

”Musta joutsen”
Norjalaisen Anders Behring 
Breivikin heinäkuinen, 77 ihmi-

sen kuolemaan johtanut joukko-
tuho-operaatio vetää kokeneen 
terrorismitutkijankin hiljaiseksi.

– Se oli tapahtumana saman-
kaltainen ”musta joutsen” kuin 
syyskuun 11. päivän iskut,  Rans-
torp sanoo.

”Mustalla joutsenella” tarkoi-
tetaan täysin tyhjästä ilmaantu-
vaa massiivista tragediaa, jonka 
seuraukset saattavat kääntää 
historian kulkua.

– Itse uskon, että Breivikin te-
ko oli yksittäistapaus, eikä uu-
den trendin alku. Mutta tätä on 
vielä liian aikaista sanoa. Se on 
selvää, että huomio on nyt osit-
tain kääntynyt äärioikeistoon.

Euroopasta on tullut ruotsalaistutkijan mukaan taistelukenttä. Painopiste on siirtynyt Skandinaviaan.

”Tanska terroristien ykköskohde”
1TERRORISMIN VASTAINEN SOTA

”Kaikki ovat 
joutuneet valitse-
maan puolensa. ”Magnus Ranstorp

TUHON JÄLJET  Pelastustöihin osallistuneet palomiehet katselivat New Yorkissa 
WTC:n raunioita kaksi päivää syyskuun tuhoisan iskun jälkeen.
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WTC-iskuista täpärästi selvin-
neelle Jan Khanille iskujen 
kymmenvuotispäivä ei ole mi-
tenkään erilainen päivä tai vuosi 
kuin mikään aikaisempikaan.

– Kaikki päivät ovat saman-
laisia. Olen iskupäivästä lähti-
en yrittänyt unohtaa tapahtu-
mat, mutta ei se onnistu, Khan 
miettii istuessaan toimistos-
saan Manhattanin alakaupun-
gilla muutaman korttelin pääs-
sä entisten World Trade Cente-
rin tornien paikasta.

Hän ei myöskään hätkähtä-
nyt tietoa, että uuden iskun uh-
ka vuosipäivän aikoihin on to-
dellinen ja New Yorkin poliisi-
laitos on hälytysvalmiudessa.

– Kymmenen vuotta olen tien-

nyt, että uusi isku on mahdolli-
nen joka päivä. Ei tämä varoitus 
muuta sitä tunnetta mitenkään.

Khan selittää, ettei hän ole mi-
tenkään alistunut kohtaloonsa 
tai pelkää tulevaa. Tosin joskus 
hän miettii, miksi hän jäi henkiin 
kun tuhannet muut kuolivat.

– Sillä tavalla olen muuttunut, 
että suhtaudun ihmisiin eri lailla, 
arvostan perhettäni enemmän ja 
toivon mukaan osaan nyt käyt-
täytyä kaikin puolin paremmin 
kuin ennen iskuja.

Pimeys laskeutui
Khan oli kymmenen vuotta sitten 
töissä samassa työpaikassa kuin 
nykyisin, valtion liikenneminis-
teriön alaisessa fi rmassa, joka ja-
kaa valtion avustusrahoja New 
Yorkin julkiselle liikenteelle. 

Hänen työpaikkansa oli poh-

joistornin 87. kerroksessa eli juu-
ri niiden kerrosten alapuolella, 
joihin terroristien kaappaama 
lentokone osui.

Kohtalokkaan päivän aamu-
na hän istui työpöytänsä ääres-
sä ja kuuli oudon ujeltavan ää-
nen. Sitten torni heilahti, mut-
ta enemmän kuin se tavallisesti 
heilui tuulessa, ja tavarat alkoi-
vat liukua työpöydällä. Silloin he 
kaikki tiesivät, että on aika pois-
tua rakennuksesta. Khan pujotti 
tietokonelaukkunsa olkahihnan 
päänsä yli ja lähti kohti hissiä.

– Oli aivan pimeää ja ainoa va-
lo olivat hissikuilusta kajottaneet 
liekit. Joku löysi portaat ja hänen 
ääntään seuraten pääsimme por-
taille. Mitään ei nähnyt.

Khan eteni hitaasti ahtaita 
portaita pitkin kahden työkave-
rinsa kanssa ja muistaa palomie-

het, jotka olivat rikkoneet ker-
roksiin johtavat ovet ja juoma-
automaatit ja jakoivat ihmisille 

juotavaa ennen kuin lähtivät itse 
kipuamaan portaita ylös.

– Tuntuu pahalta kun ajatte-

lee, että kaikki ne palomiehet 
kuolivat, Khan sanoo, ja hänen 
silmänsä kostuvat.

Sitten kontattiin
Khan joutuu monta kertaa kes-
keyttämään kertomuksensa ja 
vähän väliä silmät kostuvat kyy-
nelistä.

– En olisi uskonut, että täs-
tä puhuminen on näin vaikeaa, 
hän ihmettelee.

Khan tovereineen pääsi tornis-
ta sen edessä olevalle aukiolle, ja 
samassa valtava paineaalto heitti 
heidät maahan, kaikki pimeni ja 
hengittäminen oli vaikeaa.

– Onneksi tunsimme pihan 
kuin omat taskumme ja lähdim-
me nelinkontin etenemään. Het-
ken kuluttua palomies huuteli, 
että onko täällä ketään.

He ryömivät kohti palomie-

hen ääntä ja selvisivät viimein 
turvalliselle Church-kadulle.

– Pimeydessä luulin kuoleva-
ni, mutta jotenkin minulla oli 
rauhallisempi olo kuin koskaan, 
Khan muistelee.

Khan katsoi taakseen muuta-
man korttelin käveltyään ja näki 
pohjoistornin sortuvan. Silloin 
hän tajusi, että he olivat selvin-
neet pakoon eteläisen tornin 
sortumisen keskeltä.

– Silmäni olivat täynnä tuh-
kaa ja ne huuhdottiin New Yor-
kin yliopiston tiloissa ensiapu-
keskuksessa. Sitten halusin vain 
nopeasti kotiin.

Khan pääsi metrolla kotiin 
Queensin kaupunginosaan, ja 
vasta siellä hän huomasi, että ta-
vallisesti laukussa olleet kotiavai-
met olivat hänen kädessään.

– En muista ottaneeni niitä 

käteeni. Sen muistan, että hoin 
mielessäni, että minun täytyy 
päästä vaimon ja kahden lapse-
ni luokse.

Kotona iski viha päälle. Ei hä-
nen itsensä vaan hätääntyneen 
perheen takia.

– Olen hyvin anteeksiantavai-
nen mies, mutta se isku oli sel-
lainen, että sitä ei voi antaa an-
teeksi, monestakin syystä.

Iskujen jälkeen Khanin mus-
limiperhe oli tilanteessa, jossa 
he eivät olisi koskaan uskoneet 
olevansa.

– Lapsiani jahdattiin koulussa 
ja kaduilla, ja opettaja-vaimoni 
sai hänkin osansa epäluuloista.

Eikä tilanne ole paljon parem-
pi nytkään.

– Varsinkin vuosipäivän ai-
kaan on vaikea asua New Yor-
kissa, jos sukunimi on Khan.

Terrori-isku on hengissä selvinneen mielessä joka päivä
Jan Khan pakeni World Trade Centeristä juuri ennen tornien romahtamista. Muslimina hän on saanut kärsiä ennakkoluuloista.

Janne Yläjoki

Yhdysvaltain itärannikolla kym-
menen vuotta sitten koettu ter-
rori-iskujen sarja pysäytti koko 
maailman.

Mutta miten maailma muuttui 
syyskuun 11. päivän iskujen myö-
tä? Kaikkialle ulottuvat turvatar-
kastukset, sodat ja islamin vastai-
sen liikehdinnän nousu olivat is-
kujen ilmeisiä seurauksia, mutta 
olivatko ne edes tärkeimmät?

– Kaikkein merkittävin muu-
tos on ehkä sittenkin ollut valti-
oiden suvereniteetin murenemi-
nen, arvioi Ulkopoliittisen insti-
tuutin terrorismitutkija Teemu 
Sinkkonen.

– Afganistanin ja Irakin ope-
raatioiden myötä vahvistui se 
ajattelumalli, että valtiota vas-
taan saa hyökätä, jos se ei pysty 
pitämään kurissa alueellaan ta-
pahtuvaa terroritoimintaa.

Sinkkosen mukaan samaa 
logiikkaa on hyödynnetty viime 
aikoina esimerkiksi Pakistanin 
pommituksissa.

– Interventioiden perusteet 
ovat selvästi keventyneet, ja muu-
tos näyttää koskevan myös mui-
ta kuin terrorismin vastaiseen so-
taan liittyviä interventioita. Sivii-
lien suojeluvastuun periaatteen 
käyttöönotto Libyassa on tästä 
uusin merkki, tutkija sanoo.

– Tämä kaikki on tietysti enem-
män seurausta kylmän sodan lop-
pumisesta, mutta ilman muuta 
9/11 on kiihdyttänyt muutosta.

Sodan opetukset
Mikä oli kymmenen vuotta jat-
kuneen kalliin terrorisodan ope-
tus ja onko se mennyt perille?

– Tärkein opetus on varmasti-
kin se, että terrorismi ei ole ase-
voimin kitkettävissä, vaan kysy-
mys on rikollisuuden muodosta, 
jota vastaan poliisilla on yleensä 
parhaimmat mahdollisuudet toi-
mia, Teemu Sinkkonen sanoo.

– Olisi kuitenkin hyvin opti-
mistista väittää, että opetus on 

mennyt perille. Presidentti Ba-
rack Obama on kyllä luopunut 
termistä ”terrorismin vastainen 
sota”, mutta tosiasiassahan esi-
merkiksi Pakistanin ohjusiskut 
ovat vain kiihtyneet verrattuna 
George W. Bushin kauteen.

Sinkkosen mukaan väkival-
lan käytön ongelma on siinä, et-
tä silloin tavallaan hyväksytään 
terroristien toimintalogiikka. Se 
nostattaa uutta vastarintaa, eri-
tyisesti silloin kun terrorismin 
vastainen sota kytkeytyy ihmis-
oikeus- ja sotarikoksiin.

Vaikka sotilaallisista inter-
ventioista on tullut 2000-luvul-
la arkipäivää, positiivista tutki-
jan mukaan on kuitenkin se, että 
operaatioita on alettu suunnitel-
la aiempaa tarkemmin.

– Tämä on näkynyt erityisesti 
Libyassa, jossa Nato-mailla on ol-
lut koko ajan suhteellisen realisti-
nen vetäytymisstrategia. Ero Af-
ganistanin operaatioon on selvä.

Islamismi rapautuu
Mitä on edessä? Pitäisikö esimer-
kiksi Euroopassa pelätä islamis-
tisten liikkeiden ja kasvavan ääri-
oikeiston yhteentörmäystä?

– Arabivallankumoukset de-
mokratiavaatimuksineen ovat 
osoittaneet aika selkeästi sen, 
että radikaalin islamismin poh-
ja on rapautumassa. Kulttuurien 
välistä törmäystä ei siis ole tulos-
sa tai ainakaan valtaosa ihmisis-
tä ei ole sellaista kohti menossa, 
Sinkkonen muistuttaa.

Hänen mukaansa siirtolaisuu-
teen liittyvät lieveilmiöt tulevat 
kyllä herättämään Euroopassa 
yhä enenevässä määrin närää, 
ainakin tietyissä piireissä.

– Oikeistopopulistisella liik-
keellä on kuitenkin kaikki mah-
dollisuudet kanavoitua normaa-
liin, demokratian rajojen mukai-
seen toimintaan. Terrorismi Eu-
roopassa tulee todennäköisesti 
olemaan yhä useammin niin sa-
nottujen yksinäisten susien har-
joittamaa toimintaa.

Valtioilta viety 
suvereniteetti

TUTKIJA TEEMU SINKKONEN

 Jan Khan osallistuu tänään työpaikallaan pidettävään tilaisuu-
teen, jossa muistellaan kolmea iskuissa kuollutta työkaveria.

HARRY PERONIUS

Hanna Leppänen

Al-Qaida on pirstaloitunut kym-
menessä vuodessa keskusjohtoi-
sesta järjestöstä alueellisiksi vä-
kivaltaisen ideologian ilmenty-
miksi. Se on organisaationa ajet-
tu ahtaalle, sanoo Maanpuolus-
tuskorkeakoulun strategian pää-
opettaja, komentaja Juha-Ante-
ro Puistola.

Al-Qaidan arvellaan synty-
neen vuonna 1988 Peshawaris-
sa. Pakistanin ja Afganistanin 
rajaseutujen heimoalueet olivat 
pitkään sen ydinaluetta, missä 
järjestön johto saattoi rauhassa 
punoa terrorismijuoniaan.

Syyskuussa 2001 tehtyjen tu-
hoisten iskujen jälkeen alkanut 
terrorismin vastainen sota pa-
kotti al-Qaidan johtajat olemaan 
jatkuvasti varuillaan oman tur-
vallisuutensa vuoksi eivätkä he 
voineet tavata kasvokkain tai 
viestiä entiseen tapaan.

Osama bin Ladenin onnistu-
nut jäljitys ja hänen surmaami-
sensa viime toukokuussa veivät 
al-Qaidalta karismaattisen joh-
tohahmon. Vaikka bin Lade-
ninkin merkitys oli vähentynyt 
2000-luvun alusta, on hänen 
seuraajansa Ayman al-Zawahiri 
vielä heikompi kokoava voima.

– Nykyinen johtaja ei yhdistä 
ideologian kannattajia samoin 
kuin bin Laden teki, toteaa ko-
mentaja Puistola.

Al-Qaida ei ole pitkään aikaan 
pystynyt näyttäviin iskuihin. Se 
on ollut lähinnä johtajiin kohdis-
tuneen jahdin ja läntisten tiedus-
teluorganisaatioiden yhteistyön 
ansiota. Heti Yhdysvalloissa ta-
pahtuneiden iskujen jälkeen ha-
vaittiin, että maan tiedustelueli-
millä oli ollut hajanaisia tietoja 
islamilaisista terroristeista, mutta 
kokonaiskuvaa ei syntynyt, kos-
ka tiedustelutietoja ei jaettu.

Yhdysvaltoihin perustettiin 
vuonna 2002 kotimaan turval-
lisuuden ministeriö, jonka tar-
koituksena on koordinoida tur-
vallisuuselimien toimintaa ja es-
tää niin sanotun herkän tiedon 
panttaaminen.

Juha-Antero Puistola muistut-

taa, että myös EU:n sisällä tiedus-
telutieto välittyy nyt nopeasti.

– Kun tietojen jakamisesta tu-
lee rutiinia, luottamuskin kas-
vaa. Se on nähty esimerkiksi 
Ranskassa ja Espanjassa baski-
en ETA-järjestön iskukyvyn hei-
kentymisenä.

Puistola myöntää, että mo-
net ovat tunteneet lisääntynei-
den turvatoimien ja tarkastusten 
loukkaavan yksityisyyttään. Hä-
nen mukaansa toiminnan pitää-
kin olla laillista ja perusteltua.

Yhdysvaltain liittovaltion po-
liisi FBI antoi terrori-iskujen 
vuosipäivän alla yleisvaroituk-
sen, jonka mukaan päivä voi in-
nostaa joitakuita uuteen iskuun. 

Tarkempaa tietoa suunnitelmis-
ta ei kuitenkaan ole.

– Al-Qaidan aiheuttama uh-
ka ei ole kokonaan hävinnyt. 
Sen sisällä on ilmeisesti painei-
ta näyttävään iskuun, mainitsee 
komentaja Puistola.

AQIM huolestuttaa
Käytännössä al-Qaida-ideo-

logiaan tukeutuvat terroristi-
järjestöt ovat viime aikoina tyy-
tyneet lisäämään vaikutusval-
taansa omilla toiminta-alueil-
laan. Erityisen vahvoina Puis-
tola pitää Pohjois-Afrikassa toi-
mivaa AQIM-ryhmää ja Ara-
bian niemimaan Al-Qaidaa eli 
AQAP:ia.

AQIM on saanut jalansijaa 
myös Nigerissä, Malissa, Mau-
ritaniassa, Nigeriassa ja Sene-
galissa. Sen pelätään saaneen 
haltuunsa Libyan johtajan 
Muammar Gaddafi n asearse-
naalia, muun muassa ilmator-
juntaohjuksia, joilla voisi iskeä 
alueella lentäviin matkustaja-
koneisiin.

– Jemenissä toimiva AQAP 
puolestaan jakaa englanninkie-
listä Inspire-julkaisua, jossa on 
yksityiskohtaisia ohjeita terro-
ri-iskujen tekemiseen. Ideana on 
mahdollisimman suuren tuhon 
aiheuttaminen vaikka ajamalla 
isolla autolla väkijoukon päälle, 
Puistola kertoo.

Järjestö ajettu ahtaalle
AL-QAIDA

  Osama bin Laden antoi 
kymmenen vuoden ajan 
kasvot al-Qaidalle.
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Valtiot, joissa Al-Qaidan epäillään toimivan
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Tiesitkö, että...
Syyskuun 11. päivän iskuissa kuoli 2 996 ihmistä, 
joista 19 oli iskut tehneitä terroristeja.d 


